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NW-Psychologie

 
AANMELDFORMULIER NW-Psychologie 

Praktijk voor persoonsgerichte psychotherapie, specialistisch psychodiagnostisch onderzoek, 
coaching en supervisie (onderwijs) 

 
 

 
“ Iedere dag biedt nieuwe kansen” 

versie jan 2019 
 
Datum :       
 
1. Naam     :       
2. Geb datum    :       
3. Burgerlijke stand    :       
4. Nationaliteit    :       
5. Adres     :       
 Postcode en plaats   :       
7. Telefoonnummer   :       
8. Mobiele nummer   :       
9. Emailadres    :       

 Eventueel contactpersoon  :           
10. BSN nr. (sofi)    :       
11. Identiteitsbewijs    :  rijbewijs          paspoort         ID-kaart   (kopie meenemen) 
12. Nummer identiteitsbewijs   :       
13. Verzekeraar en type polis (naam polis) :       
14.  Polisnummer verzekering   :       
15. Naam huisarts    :       
16. Verwijzer    :       
 Verwijsbrief1    :  ja   nee   
 Datum verwijsbrief   :       
 
REDEN VAN AANMELDING     
17. Reden van aanmelding   : 
 
18. Wat is jouw hulpvraag   :       
 
19. Wat wil je bereiken bij NW-Psychologie :       
 
Overig: 
      
 
 
 
 
																																																								
1 Een verwijzing van uw huisarts (of bedrijfsarts) is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding van psychotherapeutische zorg of 
psychodiagnostisch onderzoek, conform uw polisvoorwaarden 
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Eventuele toelichting in te vullen door de verwijzer (waardoor dit formulier als verwijsbrief kan dienen): 
 
 
20.. Zorg:       BGGZ  SGGZ  SGGZ Diagnostisch onderzoek 
 
 
21. Hoofdklacht:     stemmingsklachten   angstklachten 

         trauma    somatoforme klachten 
      persoonlijkheid   identiteitsproblemen 
      stress / burn-out   chronische vermoeidheid 
 
 

22. Ernst problematiek:    licht  (Gaf score 61-70) 
       matig (GAF-score 51-60) 
       ernstig (GAF-score 1-50)   
 
 
23. Complexiteit:      afwezig - Er is sprake van een enkelvoudig beeld 
        laag -Er is sprake van comorbiditeit maar deze interfereert niet met de  
             behandeling van de hoofddiagnose 

      hoog - Er is sprake van ingewikkelde comorbiditeit die om 
                          multidisciplinaire behandeling vraagt  BEHANDELING IN KLEINE 
                                                                                    PRAKTIJK IS NIET GEÏNDICEERD – verwijzing naar GGZ instelling 
 
 

24. Beloop klachten:     De duur van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit 
                                                                                                    de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.  

      Er is sprake van aanhoudende/persisterende klachten.  
       De duur van de symptomen beantwoordt aan de criteria uit de DSM  
                                                                                                    richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.  
       Er is sprake van recidive. 
       Er is sprake van stabiele chronische problematiek, niet crisisgevoelig. 
       Er is sprake van stabiele chronische problematiek, crisisgevoelig. 
       Er is sprake van instabiele chronische problematiek. 

 
 

25. Vraag van de huisarts:          
 
 
26. Naam huisarts:          
 Adres:           
 
 
27. AGB Code huisarts:         
 
 
 
 Praktijkstempel: 
 
 
 


